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Velkommen 
Kære elever, forældre og lærere. Kære gæster: På 
vegne af Tingbjerg Heldagsskole vil jeg gerne byde 
hjertelig velkommen til denne helt særlige 
filmpremiere på et projekt, vi har kaldt ”Vi er bedre 
end vores rygte”. 
 
Mit navn er Henrik Rysbakke Nielsen. Jeg er partner 
i Kommunikationsbureauet zoomstory, som har 
igangsat, udviklet og gennemført filmprojektet 
sammen med lærere, forældre og elever fra skolens 7. 
og 8. klasser. 
 
Jeg skal sammen med min kollega, Miguel Gasull 
Wrisberg, være jeres konferencier den næste time. 
Mens Jacob Crawfurd, står for, at vise det vi er 
samlet om i dag;  
 
Nemlig at elever, lærere og forældre har arbejdet med 
film som et redskab til at skabe ”Dialog om 
Fælleskab og Forskellighed”.  
 

Vi har fint besøg her til premieren. Københavns 
Overborgmester; Ritt Bjerregaard, er her. Hun har 
lovet at holde en tale om et lille øjeblik. 
 
Her er også gæster fra Integrationsministeriet, som 
har været med til at finansiere projektet. Vi håber, I 
oplever, at pengene er godt investeret.  
 
Her er mange gæster fra forskellige hjørner af 
Københavns Kommune. Især Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. Vi håber, I bliver inspireret 
af, hvad I ser og hører. 
 
Og så er her naturligvis rigtig mange med tilknytning 
til Tingbjerg Heldagsskole og Tingbjerg lokalområde. 
Ikke mindst Elever, lærere og forældre. Vi håber, I 
oplever premieren som en flot markering af jeres 
indsats. 
 
Nogle af Jer skal vi møde her oppe, og oppe på det 
store lærred, i den næste time, hvor vi skal se film og 
TV, lytte til taler, gå på Internettet og dele priser ud. 
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Historie og begrundelse: 
Det er to års arbejde som kulminerer i dag. 1 år med 
ansøgninger, og 1 år med planlægning og 
gennemførelse af projektet. For zoomstory har det 
været en stor udfordring. Om mandagen har vi 
arbejdet for Mærsk - Om tirsdagen i Tingbjerg. 
 
Måske er det derfor så mange har spurgt os: Hvorfor 
knokler I egentlig så meget derude i Tingbjerg? ’ 
 
Det er der mange gode grunde til. Lad mig nævne 
nogle af dem her:  
 
Amina, Ardi, Argjend, Caner, Elham, Florim, 
Kenedid, Ibadete, Jasmin, Majlinda, Meltem, 
Mohammed, Sabrina, Salado, Sara, og ja, jeg kunne 
blive ved med at nævne navne i lang tid.  
 
Uden alle jer; jeres modstand og jeres store indsats -
havde Miguel og jeg ikke fået denne her kæmpe 
oplevelse, som det har været for os, at tilbringe 
mange timer i jeres selskab, hvor vi har set jer vokse 
– og nogle gange gå i barndom (Florim).  

 
Inden vi om lidt blænder op for jeres film, er det mig 
en stor glæde at byde velkommen til Københavns 
Overborgmester, Ritt Bjerregaard, som vil give 
projektet og os alle sammen nogle ord med på vejen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


